
REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŁOSIENIU  

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

§ 1 

1. Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu dzieci do oddziału przedszkolnego. 

§ 2 

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci, które są objęte rocznym obowiązkiem 

przygotowania przedszkolnego. 

1) Z urzędu – zamieszkałe w obwodzie szkoły; 

2) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – zamieszkałe poza obwodem szkoły  

w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

§ 3 

1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego, składają w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej stanowiący załącznik nr 2  Regulaminu. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne składają 

Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego stanowiący Załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

§ 4 

1. Postępowanie rekrutacyjne przedstawia harmonogram rekrutacji do oddziału 

przedszkolnego stanowiący załącznik nr 5 do regulaminu. 

2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów  

w postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik nr 6 do Regulaminu. 

§ 5 

1. Dyrektor szkoły w drodze zarządzenia powołuje komisję rekrutacyjną. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

1) ogłoszenie zasad rekrutacji, 

2) zebranie zgłoszeń, wniosków i deklaracji, 



3) ustalenie składu osobowego oddziałów przedszkolnych (w przypadku oddziałów 

przedszkolnych liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, dla każdego 

dziecka musi przypadać nie mniej niż 1,5 m
2
 powierzchni). 

3. Od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego, rodzice/prawni 

opiekunowie mogą odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do 

publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

4. Dyrektor szkoły w ciągu 5 dni rozpatruje odwołanie i udziela pisemnej odpowiedzi 

zainteresowanym stronom. 

5. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 

§ 6 

1. O liczbie oddziałów przedszkolnych decyduje organ prowadzący w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły. 

2. Regulamin wchodzi w życie 14 lutego 2022 r. 

3. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą wprowadzane zarządzeniem dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŁOSIENIU  

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

§ 1 

1. Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej. 

§ 2 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, urodzone w 2015 r. 

1) Z urzędu – zamieszkałe w obwodzie szkoły; 

2) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – zamieszkałe poza obwodem szkoły  

w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

2. Warunkiem przyjęcia dziecka siedmioletniego do klasy pierwszej jest spełnianie przez 

niego obowiązku wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny,  

w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. 

3. Przyjęcie dziecka 6–letniego do klasy pierwszej może nastąpić po przedłożeniu przez 

rodzica/prawnego opiekuna opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej o gotowości 

rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. 

§ 3 

1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej 

składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: 

1) Uczniowie z obwodu szkoły– zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej (załącznik nr 3), 

2)Uczniowie spoza obwodu szkoły – wniosek rodzica o przyjęcie dziecka wraz  

 z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów (załącznik nr 4). 

2. Rodzice/prawni opiekunowie, wraz z potwierdzeniem woli zapisu dziecka do klasy 

pierwszej, dostarczają zdjęcie legitymacyjne dziecka.    

§ 4 

1. Postępowanie rekrutacyjne przedstawia Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej 

Załącznik nr 5 do Regulaminu.  



§ 5 

1. Dyrektor szkoły w drodze zarządzenia powołuje komisję rekrutacyjną. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

1) Ogłoszenie zasad rekrutacji; 

2) Zebranie zgłoszeń i wniosków; 

3) Ustalenie składu osobowego oddziału. 

4. Od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do klasy pierwszej, rodzice/prawni opiekunowie mogą 

odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

5. Dyrektor szkoły w ciągu 5 dni rozpatruje odwołanie i sporządza uzasadnienie odmowy. 

6. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 

§ 6 

1. Regulamin wchodzi w życie 14 lutego 2022 r. 

2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą wprowadzane zarządzeniem dyrektora szkoły. 


